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Nationale Hulpkaart: elkaar inspireren! 
 

 

 

 

Inspiratiesessie: weer een stap verder 
   

Op donderdag 15 september was onze allereerste inspiratiesessie! Centraal stond de 

vraag: hoe gaan we de Hulpkaart verder doorontwikkelen? Betrokkenen uit heel het land 

sloten aan om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. “Mooi om op deze manier met 

elkaar in verbinding te treden en kennis uit te wisselen. Ik ervaar grote betrokkenheid bij 

iedereen. De toegevoegde waarde van de Hulpkaart wordt echt gezien", zegt Fokko Jan 

van der Ploeg, programmamanager Nationale Hulpkaart. "Ik heb heel mooie ideeën 

gehoord waar wij verder mee aan de slag kunnen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van 

instructievideo’s en de inzet van ambassadeurs in de regio. Door met elkaar in gesprek te 

gaan, komen we steeds een stap verder.” 

 

Gedurende de doorontwikkeling zullen we vaker sessies organiseren. Zo blijven we met 

elkaar in verbinding en kunnen we toetsen of we op de juiste weg zitten. 

   



 

 

 

Onderzoek draagvlak en potentieel 

Hulpkaart 

  
Het landelijk beschikbaar maken van de Hulpkaart vereist een doorontwikkeling van 

het huidige concept. Een belangrijk aspect hierbij is het inzichtelijk maken van het 

draagvlak en het potentieel van de Hulpkaart. Daarom zijn we een onderzoek 

gestart, waarbij we zoveel mogelijk partners en hulpkaartgebruikers willen betrekken. 

De eerste onderzoeksactie bestaat uit een digitale vragenlijst, waarop we inmiddels 

veel respons hebben gekregen. Mocht je onlangs een vragenlijst hebben ingevuld, 

hartelijk dank daarvoor. Zo niet, je kunt nog meedoen. 

 

Ook hebben we van 3 Hulpkaart-gebruikers een ingevulde vragenlijst mogen 

ontvangen. Hak fijn. Uiteraard zijn we op zoek naar nog meer input. Dus ken jij 

mensen die kaartdrager zijn? Dan waarderen we het enorm als jij de vragenlijst 

doorstuurt. 

 

Beide vragenlijsten vind je onderaan dit bericht. 

  

 

 

Vragenlijst voor professionals  

 

Vragenlijst voor hulpkaarthouders  

 

 

Enkele highlights van de digitale uitvraag: 
 

De noodzaak van digitalisering van de Hulpkaart wordt breed onderkend, maar 

hou de Hulpkaart ook in papieren versie beschikbaar 

 

De behoefte aan een centraal systeem, waarmee iedereen op 

een eenduidige manier kan werken   

 

Geef 'vrijheid' om de kaart naar eigen inzicht in te vullen 

 

Wij gaan nu verder met het onderzoek. Op basis van de opgehaalde input willen we 

graag met een aantal partners doorpraten. Daarnaast zullen we ook specifiek 

aandacht geven aan de vraag naar 'beoogde doelgroepen' en 'omvang'.  

https://hulpkaart.us12.list-manage.com/track/click?u=379e578ad3eaecb32dfd0e4c8&id=aa77a6ab66&e=7be957b23c
https://hulpkaart.us12.list-manage.com/track/click?u=379e578ad3eaecb32dfd0e4c8&id=dee752daa2&e=7be957b23c


 

Tenslotte zullen we ons onderzoek ook richten op organisaties die nog niet bekend 

zijn met de Hulpkaart. Deze vervolgacties zullen in oktober plaatsvinden. Uiteraard 

blijven we de highlights van onze bevindingen met jullie delen. 

  

 

 

 

 

Samenwerking met 8D Games 
 

De ontwikkeling van het prototype is gestart. We werken hierin samen met 8D Games. Zij 

hebben veel ervaring met gamification. Dat is het toevoegen van spelelementen aan een 

niet-spel situatie om gedrag positief te beïnvloeden. 8D Games was ook aanwezig tijdens 

de inspiratiesessie om zo meer gevoel te krijgen bij de wensen, kansen en uitdagingen 

rondom het digitaliseren van de Hulpkaart. 

 

Concreet zal het prototype de volgende drie vragen moeten beantwoorden: 

 

Op welke manier kan een Hulpkaart worden ingevuld, eenduidig, 

makkelijk en betrouwbaar? 

 

Op welke manier kan een Hulpkaart vorm krijgen 

(papieren kaartje of ook andere opties)? 

 

Welke wegen kunnen en moeten we bewandelen 

 met betrekking tot de verduurzaming van het concept? 

 

Verwachting is dat dit prototype eind november wordt opgeleverd. 



 

 

Contact 
 

Wil je met ons sparren? Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan vooral contact 

met ons op! 

  

Je kunt ons bereiken via: 

info@hulpkaart.nl 

www.hulpkaart.nl 

 

of via het Hulpkaart-telefoonnummer: 085 – 1051800 

 

 

 

 

Het verhaal van Petra (39) over haar HULPkaart 

 

DE HULPKAART: elkaar op weg helpen!  
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